


• Conhecer as espécies, suas
semelhanças e diferenças
tornou-se muito útil para a
análise da evolução;

• nem todos os indivíduos de
uma mesma espécie são
exatamente iguais e entre
duas espécies, nitidamente
diversas, existe uma série
gradual de formas
intermediárias.

Imagem: Angi222 / Taxonomia dos Gorilas / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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Ao longo dos tempos, novas espécies têm surgido, enquanto outras se têm extinguido.
Como se formam as novas espécies, ou seja, como se multiplicam as espécies? A
Pangea ajuda a desvendar algumas dessas indagações através do isolamento
geográfico.

LAURENTIA

GONDWANA
INDIA

ANTARTICA

AUSTRALIA
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E assim caminha a humanidade...

Em busca de respostas
que revelem o segredo de
sua origem e a de todas
as espécies, tentando
provar que tudo é
respaldado pela ciência
ou tudo é simplesmente
divino.

Imagem: Petter Bøckman / A teoria moderna da decente do homem, 
por Ernst Haeckel, publicado em Anthropogenie oder des Menschen 
Entwicklungsgeschichte (A Evolução do Homem), 1874. A figura mostra 
a linhagem humana como uma Grande Cadeia do Ser, ilustrado por 
espécies modernas e fósseis
Legenda:
uma ameba
1a A reprodução assexuada (divisão ameba) | 2 A reprodução sexual 
(célula com esporos) | 3 organismo multi-celular (fase embrionária)
4 organismo Muliticellular com três camadas germinativas (blástula)
5 Organismo com a boca primitiva (estádio) | 6 Planaria
7 Worm (sanguessuga) | 8 cordados primitivos (larva tunicado)
8a Adulto tunicado | 9 Lancelet | 10 peixes sem mandíbula (lampreia)
11 peixes cartilaginosos (tubarão) | 12 Australian lungfish
13 da América do Sul lungfish | 14 Aquatic réptil (plesiossauro)
15 anfíbio Precoce (labytinthodont) | 16 Modern anfíbio (salamandra)
17 réptil (iguana) | 18 Monotreme (ornitorrinco) | 19 marsupial (canguru)
20 prosimian (lemur) | 21 Monkey (langur) | 22 Ape (orangotango)
23 homem-macaco (Pithecanthropus) | 24 humana moderna (a 
Papuan) / United States public domain
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Assistir ao vídeo do telecurso. Aula 50 
http://www.youtube.com/watch?v=g4RvBwduHhA

Assistir ao vídeos vestibulando 
http://www.youtube.com/watch?v=pc0dRHRV7Cw&feature=related

62



63

01. (PUC-CAMPINAS) A seleção natural é um conceito central para a teoria da
evolução das espécies, proposta por Charles Darwin. Considere os seguintes
exemplos:
I. Na prole de uma linhagem pura de moscas de olhos vermelhos encontra-se um
indivíduo com olhos brancos.
II. Pássaros com bicos diferentes que consomem diferentes estruturas das plantas.
III. Insetos camuflados no ambiente.
A seleção natural explica o que está exemplificado em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.
e) II e III, apenas.
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02. (UECE) Relacione corretamente as teorias da evolução apresentadas a
seguir às suas descrições, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

COLUNA 1

1. Lamarkismo
2. Darwinismo
3. Mutacionismo
4. Neodarwinismo
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COLUNA II
( ) Postula que a evolução prossegue em grandes saltos por meio de macromutação, uma
grande mudança entre progenitor e prole que é herdada geneticamente.
( ) Postula que devido à seleção natural, formas mais adaptadas à sobrevivência deixam
uma descendência maior enquanto as menos adaptadas terão sua frequência diminuída.
( ) Primeira teoria proposta para explicar a evolução biológica. Postula que as características
adquiridas pelo uso intenso ou pelo desuso dos órgãos poderiam ser transmitidas à
descendência.
( ) Teoria que incorpora as explicações genéticas para a origem da diversidade das
características nos indivíduos de uma população, assim como os conhecimentos de
sistemática, embriologia, paleontologia e morfologia.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 2, 1, 4, 3.
b) 3, 2, 1, 4.
c) 4, 3, 2, 1.
d) 1, 4, 2, 3.
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3. (UNIFOR) Em coleções animais feitas na Inglaterra no século XVII, a mariposa
sarapintada Biston betularia era sempre de uma coloração clara com algumas pintas
escuras. Uma segunda forma da mariposa com muitas pintas escuras (melânica) foi
então registrada e aumentou muito em frequência até constituir em mais de 90% a
população de mariposas em áreas poluídas na metade do século XX. Em áreas não
poluídas, a forma clara (sarapintada) permaneceu comum. Leis de purificação do ar
foram criadas na metade do século XX, e a frequência da forma melânica diminuiu nas
áreas originalmente poluídas. A mariposa sarapintada ilustra um exemplo clássico de:
a) herança genética.
b) especiação.
c) seleção natural.
d) irradiação.
e) convergência.



Infecções hospitalares: evolução 
das bactérias resistentes à 

antibióticos
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